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“Ik heb het niet gezocht. 
Het is me overkomen…” 

Het is een groot verlangen van ons 
om kwetsbaren en eenzamen in onze 
omgeving met de liefde van Jezus in 
aanraking te brengen. Het bereiken 
van die doelgroep is al een uitdaging 
op zich. Want hoe kom je in contact 
met iemand die de voordeur nooit 
opendoet? En hoe kun je dan aan een 
duurzame relatie gaan bouwen? 
 
Maatjes en huiskamers 
In onze zoektocht naar hoe we deze 
doelgroep kunnen bereiken hebben we 
vorige zomer contact gezocht met de 
welzijnsorganisatie van de plaatselijke 
gemeente. Die contacten hebben er 
uiteindelijk toe geleid dat het Maatjes-
project in onze gemeente officieel van 
start kon gaan. 
 

Martha komt al sinds oktober iedere 
week een uurtje bij Griet op bezoek. 
Griet leeft in een sterk sociaal en 
maatschappelijk isolement. Haar kinde-
ren zorgen voor de wekelijkse bood-
schappen en het buitenzetten van de 
kliko, zodat ze zelf nooit buiten komt. 
Maar Martha is nog steeds welkom om 
samen met haar een spelletje te doen. 
Sinds kort lacht ze zelfs zo nu en dan… 
Iets van het Koninkrijk wordt dan 
zichtbaar. 
 

Ook zijn we gevraagd om mee te helpen 
een huiskamerproject in ons dorp op te 
zetten. Het is de bedoeling dat er een 
ruimte wordt ingericht met de uitstraling 
van een gezellige huiskamer, bedoeld 
voor diegenen die zoiets in hun eigen 
omgeving missen. We hopen dat alles 
voorspoedig gaat, zodat we nog vóór de 
kerstdagen de huiskamerdeur kunnen 
openen. 

Biennial 2016 
Begin april waren we een week in 
Kroatië. Elke twee jaar organiseert de 
zendingsorganisatie ECM, waar we 
partner van zijn, een internationale 
conferentie voor alle zendingswerkers in 
het ECM-netwerk. Met ruim 450 
deelnemers was de Biennial van dit jaar 
een belangrijk moment van toerusting en 
bezinning. Aan zo’n week van 
ontmoeting, bijtanken, nieuwe inspiratie 
opdoen en een spiegel voorgehouden 
krijgen, hebben we veel gehad. Het heeft 
ons bevestigd in het doorgaan op de 
wegen waarop we al verkennende 
stappen hadden gezet.  
 

Ook erg mooi waren de ontmoetingen 
met veel collega-zendelingen die we 
mogen coachen via de zogenoemde 
huddel. Deze huddels vinden altijd via de 
computer plaats, maar we hadden nu de 
gelegenheid ze in levenden lijve te 
ontmoeten. 
 
Vieringen 
Iedere eerste en derde zondag van de 
maand houden we een viering waarbij 
we mensen uitnodigen die (om welke 
reden dan ook) niets met een kerkdienst 
hebben. Vaak zijn het zoekers naar 
antwoorden op zingevingsvragen, die 
zich aangetrokken voelen door het 
interactieve karakter ervan. 
 

Lieve familie en vrienden, 

Biennial 2016 

Bekijk de Promo van ons werk op 
www.ecmnederland.nl/draijer 

http://www.ecmnederland.nl/draijer
http://www.ecmnederland.nl/draijer


‘Ons verlangen is om in verbinding te komen met 
hen die op zoek zijn naar antwoorden op hun 

levensvragen en voor wie een kerkgebouw als 
plek voor antwoorden geen optie (meer) is.’ 

Vredelievende mensen 
We zijn dankbaar voor alle 
activiteiten waaraan we, al of niet 
in breder verband, mogen 
deelnemen. Het lijkt misschien 
alsof we gewoon heel veel 
vrijwilligerswerk doen. Jezus zegt 
in Mattheus 5:13 dat wij het zout in 
deze wereld zijn. Het zout had in 
die tijd de functie om bederf tegen 
te gaan en werd daarom in het 
vlees gewreven. Een mooi beeld. 
Want dan is het zout misschien 
niet meer zichtbaar, maar komt het 
wel tot zijn doel. Juist de 
ontmoeting met onze doelgroep 
geeft ons de gelegenheid op zoek 
te gaan naar de ‘vredelievende 
personen’, zoals Jezus dat 

Amo en Martha Draijer zetten zich 
binnen Butterfly in voor discipelschap 

en gemeentestichting in Friesland. 
Amo en Martha zijn financieel 

afhankelijk van giften. Je kunt hen 
steunen door een gift over te maken 
op: NL02INGB0000254997, st. ECM 
Nederland o.v.v. fonds BUTTERFLY 

 

butterfly.nu 
 

  ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 
AW Deventer, Nederland, 

 0570-637537, 

www.ecmnederland.nl 
ecmnederland@ecmi.org 
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verlangt 
Buitenpost 

verbinding  

Bijdrage aan inspiratieavond  
sociaal experiment Buitenpost  

Amo en Martha 

meegeeft aan de 72 die hij 
uitzendt in Lucas 10:6.  
 

Bid tot de HEER voor de stad (…) 
en zet je in voor haar bloei, want 
de bloei van de stad is ook jullie 
bloei. (Jeremia 29:7) 
 

We zijn dankbaar voor hoe het 
gaat. Dankbaar voor die momen-
ten dat we erbij mogen staan als 
iemand zijn of haar leven aan 
Jezus overgeeft. En we geven alle 
eer aan God en Zijn Geest 
wanneer er later wordt uitgelegd: 
“Ik heb het niet gezocht. Het is me 
overkomen…” 
 
Financiën 
We zijn ook heel dankbaar voor de 
groep vrienden die ons ruimhartig 
en belangeloos steunen. Jullie 
maken het mogelijk dat wij kunnen 
doorgaan met ons mooie werk! 
Heel hartelijk dank voor jullie 
steun. En mocht je (nog) niet tot 
deze groep behoren, dan hopen 
en bidden we dat je door deze 
nieuwsbrief de uitdaging wilt 
aangaan om ons te steunen, om 
zo ook onderdeel uit te gaan 
maken van onze missie in 
Buitenpost. In het colofon staan 
hiervoor alle gegevens. 
 
Heel hartelijk dank voor jouw 
betrokkenheid! 

Uw gebed gevraagd: 
 Dank Hem voor alles wat we 
mogen doen en de zegen die 
we daarover mogen ervaren. 

 Bid om groei en volharding 
voor de jonggelovigen die wij 
thuis mogen ontvangen. 

 Bid om inzicht en wijsheid om 
de mensen in wie wij investe-
ren goed te kunnen begeleiden 
in het groeien in hun relatie 
met Jezus. 

 Bid dat God mag voorzien in 
alles wat we iedere dag nodig 
hebben. 

 Bid om uitbreiding van onze 
vriendenkring, zodat we dit 
werk kunnen voortzetten. 

Op de eerste zondag van de maand houden we ‘de Ontmoeting’, een 
laagdrempelige viering. Die geven we vorm door bijvoorbeeld naar een 
(seculier) lied te luisteren en dan aan de hand daarvan het gesprek op 
gang te brengen en in te haken op dingen die er leven. Soms maken we 
daarbij ook gebruik van creatieve vormen. Het zijn zonder uitzondering 
hele mooie gesprekken, waarin wij altijd hoop kunnen bieden. Ook tijdens 
de lunch, die een vast onderdeel uitmaakt van de vieringen, komt het vaak 
tot hele diepgaande één-op-één gesprekken. 
 

Op de derde zondag van de maand houden we ‘de Verdieping’. Zoals de 
naam al zegt, gaat dan de Bijbel open en gaan we meer de diepte in met 
de deelnemers. Vaak zijn dit zoekers of jonggelovigen met wie je de 
mooiste en intensiefste gesprekken hebt. Zo hebben we op de zondag 
voor Pasen mogen uitleggen wat de betekenis van het sterven en de 
opstanding van Jezus voor ons is. En toen we aan alle aanwezigen 
vroegen of ze zich daar ook van bewust waren, heeft één van hen voor 
het eerst mogen getuigen van een keuze voor Jezus. 

Creatieve werkvormen 

Ontmoeting met Pinksteren 

http://www.ecmnl.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Amo+Martha+Draijer
http://butterfly.nu/
http://www.ecmnederland.nl
mailto:ecmnederland@ecmi.org


Financiële toezegging - ondersteuning Amo en Martha Draijer 

European Christian Mission Nederland 
Postbus 861, 7400 AW, Deventer  
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A  
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000 
 

Ondergetekende   * Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)   

     * Maakt zelf over 

Het bedrag van:  €…………………….. 

Bestemd voor:    ondersteuning Amo en Martha Draijer 

Frequentie: * maand * kwartaal * half jaar * jaar * eenmalig  

Naam:  ______________________________________________________ 
  

Adres:  ______________________________________________________  

Postcode: ________________Plaats:_____________ _________________  

Land:  __________________ E-mail:_______________________________  

IBAN: 

 

Telefoon:   ________________________     

Datum ondertekening  ___ -___ - 20____ 

 

Handtekening:  ________________________________________________  
 

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar):   _____ -_____ - 20____ 

Als u ECM machtigt en door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan European Christian 
Mission Nederland om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op de 
ingangsdatum van deze Sepa-machting worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze 
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met 
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door 
contact op te nemen met ECM. 

opsturen naar ECM Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer 

* Aankruisen wat van toepassing is 


